
Referat af demonstration foran Sandholm søndag 27. december 2015

 

Tovholder Nina Lørring

Referent Karin Majgaard

17 Bedsteforældre

 

Ad. Punkt 1 - Siden sidst

Nina Lørring indledte med at vi i sammen mindes Jørgen Gimbel med tak for hans engagement
og indsats for BfA ved at vi alle hver især sender gode tanker.

Bente Rich besøgte Jørgen kort før han døde – Jørgen bad Bente bringe de bedste hilsner til 
alle.

Nina Lørring orienterede om udmøntning af asylpakken – efter nytår etableres nyt 
udrejsecenter i Jylland og yderligere 4 teltlejre tages i brug.

Nyt udrejsecenter i Jylland, Kærshoved Gaard i Ikast/brande kommune skal rumme op til 
600 flygtninge der har fået afslag endeligt på asyl samt udvisningsdømte kriminelle og 
personer på tålt ophold. Der etableres en række sikkerhedsforanstaltninger.  Sandholm bliver 
herefter center for modtagelse af asylansøgere.

Udrejsecenter Sjælsmark skal permanent herefter huse 600-700 personer- primært familier
med børn, der har fået afslag på asyl, personer omfattet af åbenbart grundløs-proceduren eller
afviste efter Dubling-Forordningen som umiddelbart kan udvises – kriminalforsorgen vil forsat 
være operatør på centret.

Det er Udlændinge- og integrations minister Inger Støjbergs klare intension, ”at gruppen af 
udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold vil kunne mærke, at de fra regeringens 
side er uønskede i Danmark”.

Der etableres yderligere teltlejre i lighed med den i Thisted. Næstved 2 teltlejre med plads til 
ca. 200 i hver lejr. Herning 1 teltlejr med plads til 200. Haderslev en teltlejr med plads til ca.
200 samt barakker med plads til 200 i udgangspunktet familier. Beredskabsstyrelsen står for 
den tekniske drift de respektive kommuner står for indkvartering.  

 Bente Rich rejser spørgsmålet – hvem er ansvarlig for sundheden i centrene? Der er samtidigt
et stort arbejdspres for medarbejderen som tidligere har klaget over det psykiske arbejdsmiljø.

Ulla Sandbæk vil igen spørge ministeren hvem der har det Sundhedsfaglige Ansvar i centrene.

Nina Lørring påpeger at der fra januar 2016 vil være er 88 centre i Danmark .Røde Kors driver 
ca. ½ delen og 5 kommuner resten, kriminalforsorgen de to udrejsecentre. Ca. 1300 personer 
er i udsendelsesposition.

Kommunernes landsforening peger på at der arbejdes positivt om integration med de mange 
frivillige initiativer 

Ulla Sandbæk oplyser at integrationsydelsen, der skal gælde alle danske som udlændinge er 
endnu ikke vedtaget – forventes først vedtaget juni/juli 2016.

Nina oplyser at BFA har modtaget donation fra Den Sociale Fond ”Dr. Caroline Amalies Hus” på 
30.000 kr. til deltagelse ved Folkemødet 2016. En stor tak fra BFA som kvitterer med en kort 
beskrivelse af turen til Bornholm og en opgørelse af udgifterne.

Nina Lørring oplyser at Trampolinhuset er blevet beskåret på økonomisk støtte og har brug for 
betydelige midler for fortsat at kunne fungere.

Ad. Punkt 2 - Planlagt demonstration mod asylstramninger på Nytorv 26. januar 
2016

Der afholdes planlægningsmøder:



7. januar kl. 13 i Trampolinhuset - OBS (flyttet fra Leif Bork den 5. januar)

Leif har tilsagn fra Carsten Jensen om tale.  Håber at mange møder op og deltager i 
planlægningen af indlæg og løbesedler

OBS OBS - Bornholmergruppen mødes samme dag samme sted 

7. januar kl. 10 Bornholmergruppemøde i Trampolinhuset

Ad. Punkt 3 Lovforslag L 87

Nina Lørring skitserede kort de 95 siders lovforslag – der er sendt i høring som grum læsning. 
Lovforslaget forventes vedtaget efter en meget kort 1. - 2. og 3. behandling i folketinget. Et 
resume er vedhæftet referatet

Det blev vedtaget at Nina Lørring og Mette Roerup udarbejde høringssvar på vegne af BFA der 
er frist den 6. januar 2016 – høringssvaret lægges på hjemmesiden.

Ulla Sandbæk peger på at lovforslaget bør komme på dagsordenen til Nordisk Råds kommende
møde.

Ad. Punkt 4 - Stramninger

En konsekvens af stramningerne af opholdstilladelserne er bl.a. at det skaber store sags 
bunker da opholdsgrundlaget fremover skal vurderes hvert eller hvert andet år. Et selvskabt 
bureaukrati der kan skabe katastrofale menneskelige lidelser (Politikken den 14. december)

Ad. Punkt 5 – BfA pjecen

Karin Majgaard orienterede kort om processen med udarbejdelse af pjecen – der er stor 
interesse for pjecens indhold, form og hvem den henvender sig til.

Pjecen er ment som en orientering til nye medlemmer – pjecen bliver forlagt for styregruppen 
den 12. februar - herefter præsenteres den på kommende stormøde.

Ad. Punkt 6 evt.

Henrik Mottlau orienterer om hvad Røde Kors' asylchef sagde i radioavisen d. 27. om 
morgenen:

"Jamen, vi ved jo, at der er nogen der har siddet her både i 5 og 10 år; men det er jo kun i 
helt særlige situationer.

Allerede efter et års ophold i et asylcenter så kan vi se tegn på, at folk begynder at blive 
måske deprimerede, påbegynder et misbrug ..."

Henrik Mottlau påpeger at det rammer kernen af BfA’ indignation over dansk asylpolitik. Denne
indignation må kunne bruges i gadefolder, i læserbreve og måske sendes til 
folketingsmedlemmerne

Tak til Nina Lørring for dejlig varm Gløgg og småkager – det varmer på en kold 
december dag.    

Kommende møder:

Sandholm 10. januar 2016 Tovholder Leif Bork - Referent Mette Roerup

Styregruppemøde 12. januar 2016 kl. 10.00 hos Karin 



 Hovedlinjerne i lovforslaget L87

Med lovforslaget fremsættes forslag til en række konkrete stramninger af vilkårene på asyl- og
udlændingeområdet.

1.     Adgang til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse efter 
udlændingelovens § 7, stk. 3 udskydes, således at den gældende periode på 1 år 
forlænges til 3 år.   
Det betyder, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus ikke har ret til 
familiesammenføring inden for de første 3 år, medmindre særlige grunde taler derfor.

2.     A  dgang til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes: 

Opholdskravet skærpes til  6 års lovligt ophold for alle udlændinge 

Vandelskravet skærpes :

En udlændingen, som er idømt ubetinget straf af mindst 1 års fængsel, vil for altid være 
udelukket fra at få tidsubegrnset opholdstilladelse. 
En udlændingen  må ikke være idømt en ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for 
overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13. Straffelovsovertrædelser i form af visse 
forbrydelser i familieforhold, seksualforbrydelser og voldsforbrydelser skal være til hinder for at
opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

Kravet til Danskkundskaber skærpes:

Der forlanges nu Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
I det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Handicapkonvention, tilsiger 
det, vil der blive set bort fra danskprøvekravet.
Krav til Beskæftigelse skærpes:
Der kræves ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 2 år og 6 måneder inden for de 
sidste 3 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse.
Samtidig skal kravet fremover alene kunne opfyldes ved beskæftigelse på fuld tid. 
Ansættelsesforhold, hvor udlændingen her i landet har haft ordinær beskæftigelse med en 
gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mellem 15 og 30 timer (deltidsbeskæftigelse) vil således 
ikke længere indgå i beregningen af beskæftigelseskravet. Det samme gælder i forhold til 
uddannelse.

Herudover skal alle udlændinge opfylde yderligere 2 ud af 4 supplerende 
integrationsrelevante betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse: 

A. Medborgerskab

Medborgerskabsprøve eller Bevis for aktivt medborgerskab

B. Højere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet

    ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 
måneder

C. En årlig skattepligtig indkomst af en vis størrelse 

    en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. de sidste 2 år

D. Særligt gode danskkundskaber

     bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Hvis de grundlæggende betingelser og alle 4 supplerende integrationsrelevante
betingelser er opfyldt, kan udlændingen opnå tidsubegrænset opholdstilladelse allerede efter 4 
år. 

Den særligt lempelige adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse for flygtninge m.fl. afskaffes:
Bestemmelsen om, at flygtninge m.fl., der har haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§



7 eller 8 i mere end de sidste 8 år, kan undtages fra en række af betingelserne for meddelelse 
af tidsubegrænset opholdstilladelse. ophæves

3.   Skærpelse af regler om   inddragelse af flygtninges opholdstiladelse:
Det er et grundlæggende flygtningeretligt princip, at en opholdstilladelse vedrørende asyl kan 
inddrages, når grundlaget for tilladelsen ikke længere er til stede, herunder når udlændingen 
ikke længere risikerer forfølgelse i sit hjemland. Det er efter regeringens opfattelse 
uacceptabelt, hvis udlændinge, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8 
(asyl), rejser på ferie eller andet korterevarende ophold i hjemlandet, når de har oplyst over 
for de danske myndigheder, at de risikerer forfølgelse i det pågældende land. Udlændinge med 
opholdstilladelse i Danmark skal således have inddraget deres opholdstilladelse, hvis det 
grundlag, de oprindeligt fik deres opholdstilladelse på, ikke længere er til stede.

4.     Indførelse af gebyrer for fam.samf. og tidsubegrænset oph.:
 Der skal betales gebyrer for både førstegangsansøgninger, ansøgninger om forlængelse af 
opholdstilladelse og ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en 
familiesammenføringsopholdstilladelse. Betales gebyret ikke, skal ansøgningen normalt 
afvises. Der indføres også gebyr for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse 
for flygtninge m.fl., herunder personer med humanitær opholdstilladelse ( § 7 (flygtninge.), § 8
(kvoteflygtninge), § 9 b ( humanitær opholdstilladelse), § 9 c, stk. 1-3 (udsendelseshindrede, 
uledsagede mindreårige børn mv.), og § 9 e (personer fra Kosovo).
Desuden indføres der gebyrer for at indgive klager, feks til Udlændingenævnet over 
Udlændingestyrelsens afslag.
 Gebyrsatserne vil skønsmæssigt udgøre (opgjort i 2016-prisniveau):
– 7.000 kr. for ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1,
– 1.800 kr. for ansøgninger om forlængelse af en oph.til. meddelt efter § 9, stk. 1, og § 9 c, 

stk. 1,
– 2.300 kr. for ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9 f, 
– 1.800 kr. for ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse meddelt efter § 9 f, 
– 3.700 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph efter § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1,
– 3.700 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph på grundlag af oph efter §7, 8, 9 b, 9 

c,stk1-3, 
-     5.500 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph på grundlagt af oph efter § 9 

5. Inddragelse af asylansøgeres midler og øget egenbetaling:
Det er regeringens opfattelse, at udlændinge, der har midlerne hertil, som udgangspunkt selv 
skal betale for opholdet i asylcentrene og for nødvendige sundhedsmæssige ydelser.

Der indføres hjemmel til, at politiet kan visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens 
bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den 
pågældendes underhold mv. 
I tilknytning hertil indebærer lovforslaget, at udlændingemyndighederne får mulighed for at 
tage visse aktiver, der kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring med 
henblik på at tvangsrealisere disse til dækning af udgift . Den periode, hvor asylansøgere, der 
har tilstrækkelige midler hertil, kan pålægges at dække udgifterne til deres og deres families 
underhold mv. udvides,
således at en asylansøgere fremover kan pålægges at dække udgifterne frem til 
boligplacering i en kommune eller – ved afslag på asyl – frem til udrejse eller 
udsendelse.

6. Nedsættelse af ydelser på asylområdet:
Det foreslås, at størrelsen af grundydelsen, tillægsydelsen og forsørgertillægget, der udbetales 
til asylansøgere, nedsættes. En reduktion af de kontante ydelser vil gøre det mindre attraktivt 
at søge asyl i Danmark og kan således være medvirkende til, at færre udlændinge søger mod 
Danmark. Efter de foreslåede ændringer vil de nævnte kontante ydelser blive reduceret med 
10 pct. i forhold til de takster, der ellers ville gælde for 2016.



7.     Afskaffelse af asylansøgeres adgang til at bo i selvstændig bolig udenfor
    asylcentre:
De foreslåede ændringer indebærer, at hverken børnefamilier i udsendelsesposition eller 
asylansøgere med længere ophold kan indkvarteres i selvstændig bolig eller særlige boliger i 
tilknytning til eller uden for et asylcenter. 

De asylansøgere, der hidtil har haft den mulighed for indkvartering, skal i stedet fremadrettet 
tage ophold på et indkvarteringssted efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse.
 For så vidt angår familier med børn, der i dag bor i tilknytning til eller uden for et asylcenter i 
medfør af udlændingelovens § 42 a, stk. 8, og § 42 l indføres en overgangsordning, således at
de fortsat kan bo uden for eller i tilknytning til asylcentreret i den anviste bolig, så længe 
betingelserne herfor er opfyldt. Opfylder familien ikke længere betingelserne, træffer 
Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler derimod, afgørelse om, at familien skal 
tage ophold på et indkvarteringssted efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse. 

8. Ændring af     kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge:
Der indføres et kriterium om integrationspotentiale svarende til det, som VK-regeringen 
indførte i 2005.

Resumé på baggrund af ” Bemærkninger til lovforslaget ” . 

Nina Lørring, 27.dec 2015
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